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Zveme vás na
sousedské setkání
Sobota 25. června 2016 od 14.00 hodin
na prostranství před základní školou na Horní Bečvě.

Hlavní program:
14.00 –15.10 hod. – Cimbálová muzika Jiřího Nechanického, vystoupení tanečních souborů Haferka a Jarášek
15.10 –15.30 hod. – Klauni na volné noze, 20 minutové vystoupení pro děti (obří bubliny, balónky atd.)
15.30 –16.30 hod. – Soutěž v pojídání haferových knedlíků / 16.30 –17.30 hod. – Z horní dolní a dál na jih
17.30 –17.40 hod. – Dance Rebels / 18.00 –19.00 hod. – Záhořané / 20.00 hod. – BeSmart 39

Doprovodný program:
skákací hrad / klauni pro děti / originální soutěže / ukázka Portáši

Cimbálová muzika J. Nechanického

Klauni na volné noze

Z horní dolní a dál na jih

Záhořané

Dance Rebels

BeSmart 39
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Setkáme se před poutí, sousedé…
…a, že to bude setkání veselé, plné kultury, zábavy, dobrého jídla a pití
se i letos přesvědčíme poslední červnovou sobotu.
Kulturní program začneme pěkně po
Valašsku a od země. Představí se vám děti
z místního folklórního souboru Jarášek,
kteří vám zatancují vše, co se za celý rok
v kroužku naučili. A protože na Horní Bečvě nezahálejí ve folklóru ani dospělí, soubor Haferka také přispěje svou hrstkou do
mlýna. Tanečníkům do skoku a návštěvníkům k poslechu bude hrát cimbálová
muzika Jiřího Nechanického, která potěší
nejedno valašské ouško.
Po trošce tradic a folklóru přijde kopa
srandy a legrace. Pódium zaplní vtipem
a vylomeninami klauni. Tak schválně, kdo
se bude smát naposled a nejlíp?
A po takové salvě smíchu to chce
pořádně zajíst. Co takhle pár kulaťoučkých, slaďoučkých, haferových knedlíčků? A abychom je nejedli jen tak s máslem
a cukrem, bude to opět načas.
Po dobrém jídle je třeba trošku zvolnit
a odpočinout si u dobré hudby. Na pó-

dium zamíří další ryze valašská kapela
„Z horní dolní a dál na jih“. Jak sami uvádějí na svém webovém portále, jejich písničky nejsou již existující lidové písně, ale
„lidové“ písně nové – vlastní. Zrcadlí se
v nich radosti i trampoty života, tak, jak
je vnímají a prožívají sami členové kapely.
A prostor dostanou dechové nástroje.
Kapela Záhořané z Valašska vám zahrají
na veselou notu a pro radost, jak píší na
svých internetových stránkách. Charakteristický je pro ně široký repertoárový
záběr, převážně z jižní Moravy a Valašska.
A stejně jako nám pokročí hodina, tak
i my pokročíme k úplně jinému žánru. Pod
vedením Ivanky Huňařové vtrhnou na pódium Dance Rebels. Tato taneční skupina
zaměřená na street dance vás určitě zvedne z laviček.
Hudební a taneční scénu nám uzavře
kapela BeSmart 39. Běží vám teď v hlavě,
že nikoho takového neznáte? Název této

STAŘÍČEK POVJEDALI

Valašská meducína
Bylo to po válce, kdy sa dosídlovalo pohraničí a hodně rodin z Valašska sa vydalo
za lepším živobytím. Aj nejstarší staříčkova
dcera sa z Kněhyně odstěhovala do pohraničí, do Heřmanic. Bylo jim přiděleno stavení
a nejaká větší výměra pozemku. Tož na poměry z Valašska až moc. Práce tak bylo od
rána až do večera a každá pomocná ruka
byla dobrá. A tak sa raz aj staříček vydali na
výpomoc. Podělali všeckého, co bylo potřeba. Raz tak ráno pobrúsili kosu a vyšli obsécť
kúsek příkopy před stavením. Za chvilečku
šly kolem staříčka jakési tři starší robky do
kostela. Byly to také ty místní zpravodajky,
které na nikom nenechaly suchučkú niť.
Staříček jim odpověděli na pozdrav a pravjá:
„Nejak vám to idení cosi nejde“ a ony na to:

„Baj nohy bolu“ Staříček povjedali: „Tož na
to já mám osvěčenú meducínu.“ Popadli hrsť
tých největších kopřiv a všecky jich pořádně
vyplatili. Ty sa nezastavily až těsně za dvéřami kostela. Sedly, ale za chvílu jich pan farář
aji musél okřiknúť jak sa furt hebzily v lavici.
Po mši si pan farář vyslechnúl: „Baj co tam
majú za starého buázna, že jim nohy hořá
až po samý vrch.“ A už už to rychlo chcély
ukázať, ale pan farář nechcél ani viděť, kde
až jim hořá.
Potem když pan farář potkal staříčka, tož
mu pravil: „Staříčku ta léčba byla velmi správná, to by ani leckterý dochtor nedovéd.“ Potem
vytáhnul z kapsy viržínko, dal ho staříčkovi
a pravil: „Edem příště, až budete léčit, tak až po
mši.“
Pavel Bártek

kapely vám opravdu možná moc neřekne,
jelikož jsou to mladí, energičtí nováčci na
rozlehlém poli hudební scény. Jakmile se
však opřou do strun a do mikrofonu, vězte, že si všichni zatancujete a zanotujete
s nimi v rytmu retro hudby.
V doprovodném programu jsme mysleli
samozřejmě i na naše nejmenší. Úsměv
na tvářičkách jim vykouzlí dětský klaun,
který je ještě navíc naučí tajná klaunská
kouzla. A kdo bude mít neposedné nožičky, může se vydovádět v nafukovacím
hradu, nebo si odpočinout od kulturního
programu na kolotočích a jiných atrakcích.
Členové sdružení Ohlá klika nachystali
pro fyzicky i psychicky zdatné návštěvníky rozmanité disciplíny z valašského prostředí.
Nyní, nám milí čtenáři, zbývá jen čekat
a těšit se na poslední sobotu před prázdninovými měsíci.
|TB|
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Není málo času, který máme,
ale mnoho času, který nevyužijeme.“
Lucius Annaeus Seneca

Blahopřání
V červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Oldřich C V E R N A
Marie M A R Š Á L K O V Á
Oldřiška N Ě M C O V Á
Veronika O N D R U C H O V Á
Marta K Ř E N K O V Á
Františka B A M B U Š K O V Á
Jan K Y Š Á K
Hedvika J A N Í Č K O V Á

Eliška J I N D R O V Á
Jan M A L I N A
Vlasta K Y Š Á K O V Á

Za všechny společně prožité chvíle,
tatínku, maminko, děkujem vřele.
Za Vaši lásku, práci a veliké oběti,
přijměte hlubokou úctu a vděk od dětí.

Dne 5. června 2016 vzpomeneme jedenácté smutné výročí úmrtí
pana Jana K Ř E N K A
a dne 14. července 2016 vzpomeneme osmé smutné výročí úmrtí
paní Anastázie K Ř E N K O V É
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami,
sourozenci s rodinami a ostatní příbuzní.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne
12.tou
června
2016
Odešel
cestou,
kterou jde každý sám,
si
jenpřipomeneme
dveře vzpomínek zanechal dokořán …
první smutné výročí úmrtí
Dne 7. června 2016 si připomeneme
paní
C Vvýročí
E R N úmrtí
OVÉ
prvníIlony
smutné
našeho
tatínka,
a pradědečka
15.
června
2016 dědečka
by oslavila
sedmdesáté
narozeniny.
pana Jindřicha
ŠKORNI
Život Ti píše zase o rok víc, slovíčkem psaným chceme tedy říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví,
popíjej vínečko, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej.

SS láskou
manžel Josef,
úctou avzpomínají
láskou vzpomínají
dcery
s rodinami
a syn Eda.
syn a dcery
s rodinami.

Dne 26. června 2016 oslaví osmdesáté osmé narozeniny
naše maminka, babička a prababička
paní Hedvika J A N Í Č K O V Á
Vše nejlepší do dalších let, pevné zdraví, lásku a životní pohodu
přejí dcera Jana s manželem Josefem,
vnučky Markéta, Katka a Barča
a pravnuci Lukášek, Sárinka, Daneček, Jakub a Natálka.

Všem červnovým oslavencům přejeme do dalších let
hodně lásky, životní pohody a především pevné zdraví.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 12. června 2016 si připomeneme
první smutné výročí úmrtí
paní Ilony C V E R N O V É
15. června 2016
by oslavila sedmdesáté narozeniny.
S láskou vzpomínají manžel Josef,
dcery s rodinami a syn Eda.

Vzpomínky
Čas neúprosně letí, v srdci bolest zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí, domov prázdný zůstává.
Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínky v srdci má každý z nás.

Dne 1. června 2016 by oslavila
osmdesáté narozeniny naše maminka

Dne 30. června 2016
by oslavila své sedmdesáté páté
narozeniny naše maminka

paní Bedřiška V A Š E N K O V Á

paní Jaroslava Č E R V E N Á

Opustila nás 31. října 2014.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.

a 28. ledna 2016 jsme si připomenuli
desáté výročí od jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná syn Milan s rodinou
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5.6. 10.00 za zemřelého Josefa Chovance, dceru Janu a rodiče
z obou stran
Odešel jsi od všeho, co měl jsi rád,
nestačil jsi ani sbohem dát.

6.6.

Dne 16. června 2016
by se dožil čtyřiceti let

7.6.

7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

8.6.

7.30 za zemřelé rodiče Kocourkovy, tři děti, syna Vlastimila
Hodaně a živou a zemřelou rodinu

9.6.

7.30 za zemřelé Bohuslava a Marii Kretkovy, Jindřicha
a Viktorii Bělunkovy, rodinu Bernátkovu a celou živou
a zemřelou rodinu

pan Radim O N D R U C H
Opustil nás 27. listopadu 2015.
S láskou vzpomínají rodiče,
bratři a babička.

7.30 za zemřelou Františku Randovou, manžela,
rodiče z obou stran a sourozence

10.6.

7.30 za zemřelého manžela Karla Fárka, rodiče Fárkovy
a Juříkovy, sestru Marii a duše v očistci

Kdo Tě měl rád v dobrém vzpomene …

11.6.

Dne 22. června uplynulo patnáct let
ode dne, kdy nás navždy opustil

7.30 za zemřelého Pavla Vašuta, jeho manželku,
syna Miroslava, dvě dcery a zetě

12.6. 10.00 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a bratry

pan Petr O N D R U C H

13.6.

7.30 za zemřelou rodinu Hodaňovu, pět dětí, Vlastimila
Hodaně a duše v očistci

14.6.

7.30 za zemřelého manžela Antonína Němce,
rodiče Chovancovy, staříčky Chovancovy
a zetě Václava Ondrucha

15.6.

7.30 za zemřelého Oldřicha Křištofa, dvě manželky,
dva syny, dva zetě a duše v očistci

16.6.

7.30 na poděkování P. Bohu za uzdravení

17.6.

7.30 za zemřelou Hermínu Bordovskou a rodiče
z obou stran

18.6.

7.30 za zemřelého Stanislava Polácha, rodiče, staříčky
a celou zemřelou rodinu

S láskou vzpomínají
manželka a synové a dcery s rodinami.

Krásná léta s Tebou prožitá
nezapomeneme do konce života.

26. června vzpomeneme
desáté výročí úmrtí
pana Pavla Š E B E S T Y
S láskou vzpomínají manželka Věrka
a dcery Pavla a Petra s rodinami.

19.6. 10.00 za zemřelého Rudolfa Kantora, zetě Františka
a duše v očistci

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA
V HORNÍ BEČVĚ – ČERVEN 2016

20.6.

7.30 za zemřelé Františku a Josefa Křištofovy a jejich děti

21.6.

7.30 za zemřelé rodiče Bernatské, čtyři děti, čtyři zetě
a duše v očistci

22.6.

7.30 za zemřelého Miroslava Hrstku, otce Františka,
vnuky Romanka a Radušku a duše v očistci

23.6.

7.30 za zemřelé staříčky Plucnarovy, rodinu Křenkovu
a Petřekovu

24.6.

7.30 za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava,
rodiče z obou stran a duše v očistci

25.6.

7.30 za zemřelého Jana Blinku, jeho otce, dědečka a duše
v očistci

26.6. 10.00 za zemřelého Petra Ondrucha, sourozence,
rodiče z obou stran, zetě Pavla a vnuka Radima
27.6.

7.30 za zemřelou Jiřinu Kyšákovou a duše v očistci

28.6.

7.30 na úmysl dárce

Motto:

29.6.

7.30 na jistý úmysl

„Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející.“

30.6.

7.30 za zemřelé Emilii a Cyrila Macečkovy,
rodiče z obou stran a sourozence

Sokrates

1.5. 10.00 za zemřelé rodiče Boženu a Metoděje Křenkovy,
dceru Vlastimilu a jejího manžela Josefa Chovance
a duše v očistci

1.7.

7.30 na úmysl dárce

2.7.

7.30 za zemřelé Josefa a Ludmilu Solanské
a rodinu Solanskou

3.7. 10.00 za zemřelého Jana Křenka, syna Jana a vnučku Boženu
Minarčíkovou

1.6.

7.30 za zemřelé Františku a Arnošta Ryšicovy, jejich rodiče,
syna Arnošta a zetě Bruna Vašíčka

4.7.

2.6.

7.30 za zemřelé Jindřišku a Jana Poláchovy a rodiče z obou
stran

7.30 za zemřelou Ludmilu Křenkovou, Libora Křenka,
Emila Křenka a celou rodinu Křenkovu

5.7.

3.6.

7.30 za zemřelé Marii a Vladislava Kretkovy a živou
a zemřelou rodinu Macečkovu

8.00 za zemřelého Josefa Vítka, rodiče z obou stran,
živou a zemřelou rodinu Vítkovu

6.7.

4.6.

7.30 za členy živého růžence

7.30 za zemřelého Josefa Machálka, rodiče Machálkovy,
šest dětí a čtyři vnuky
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INFORMACE
OBECNÍHO ÚŘADU

Nabízíme práci jako řečník smutečních projevů
na pohřbech, kdy tímto chceme oslovit schopné
občany obce Horní Bečva,
kteří by měli o tuto práci zájem.

Dotazníkové šetření
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce června proběhne v naší obci velké dotazníkové šetření. Tento výzkum souvisí s přípravou strategického plánu rozvoje obce
Horní Bečva. Strategický plán je důležitý k tomu, abychom mohli naše
společné úsilí směrovat nejen k řešení aktuálních problémů, ale také
k rozvoji a realizaci větších akcí, které svým rozsahem i významem překračující rámec jednoho volebního období. V dotazníku se na Vás obracím s několika otázkami, jejichž zodpovězením nám pomůžete nastavit
důležitost a pořadí jednotlivých oblastí, na které se chceme dále soustředit. Dotazník byl sestaven společně s odborníky na oblast výzkumů veřejného mínění a několik, možná osobnějších otázek v jeho závěru, nám
pomůže lépe pochopit a vysvětlit Vaše odpovědi. To však nic nemění na
skutečnosti, že anketa je plně anonymní.
Dotazníky Vám budou doručeny až do domu a jsou určeny pro
všechny občany obce starší 18let. Pevně věříme, že si najdete 15 minut,
tj. času nutného k vyplnění dotazníku, a abychom našemu dotazníkovému šetření dodali také zábavnější rozměr, připravili jsme pro ty z Vás,
kteří nám v našem rozhodování pomohou, malý bonus. Vyplněné dotazníky se budou podobně jako u voleb anonymně vhazovat do zapečetěné urny umístěné v místní knihovně (informačním centru), za každý vhozený dotazník si můžete vybrat slosovatelný kupón. Na předpouťovém
Sousedském setkání, které se bude konat dne 25. června 2016, bude šest
kupónů vylosováno a každý vylosovaný bude odměněn peněžitou cenou ve výši 2.000,– Kč. Dotazníky se budou odevzdávat nejpozději do
pondělí 20. června 2016 včetně.
Na závěr bych Vás chtěl ujistit, že toto dotazníkové šetření je jen prvním krokem našeho dialogu s Vámi ohledně budoucího směrování Horní
Bečvy. Po vyhodnocení a zapracování Vašich odpovědí bude uspořádáno setkání k projednání návrhu strategického plánu, které plánujeme na
podzim tohoto roku.
Děkuji Vám za Váš zájem o budoucnost naší obce a přeji Vám i Vašim
blízkým hodně zdraví a radosti.
Váš starosta
Rudolf Bernát

Otevírací hodiny v Místní knihovně
a informačním centru
od 1. června 2016 do 30. září 2016
Pondělí

8.00 – 11.30

12.00 – 17.00

Úterý

8.00 – 11.30

12.00 – 16.00

V úterý odpoledne je otevřeno pouze informační centrum!
Středa

8.00 – 11.30

12.00 – 17.00

Čtvrtek

8.00 – 11.30

12.00 – 16.00

Ve čtvrtek je otevřeno pouze informační centrum!
Pátek

8.00 – 11.30

Sobota

8.00 – 12.00

NABÍDKA PRÁCE
– řečník smutečních projevů

Pro práci smutečního řečníka je důležitá psychická odolnost
a výborný mluvený projev.
Dále nutno zmínit, že smuteční řečník musí být
schopen sestavit smuteční řeč dle zadání
objednavatele pohřbu, což není jednoduché
a v neposlední řadě
– řečník musí být schopen recitovat básně.
Pokud si myslíte, že toto všechno ovládáte,
zašlete písemnou žádost na adresu:
Obec Horní Bečva, 756 57 Horní Bečva čp. 550.
Možná tím najdete finančně zajímavou práci,
formou dohody o provedení práce.

ČEZ Distribuce a.s.
Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb.
oznamuje, že z důvodu práce
na vedení vysokého napětí bude přerušena
dodávka elektrické energie pro:
• část obce Horní Bečva
(Bečvice, Kršly, Jesenice, Radimov, Nad Korytem, Hluboký,
U Ondrů, okolí obecního úřadu mimo Jednotu)
vypínání el. energie dne 15. 6. 2016
od 7:30 do 15:30 hod.
• část obce Horní Bečva
(Červenec, V Ráji, kolotechna, Grapa, Liščí, Opálený,
Na Jurajdě, V Bučkovém, Rozsoší, Kahan a okolí)
vypínání el. energie dne 17. 6. 2016
od 7:30 do 15:30 hod.
• část obce Horní Bečva
(Mšadla, Podlízaná, Vašůtky, Bečvice)
vypínání el. energie dne 27. 6. 2016
od 8:00 do 15:30 hod.
• část obce Prostřední Bečva a Horní Bečva
(Kněhyně, Na Skále, V Jámě, Komárov, V Huti, Podstupně)
vypínání el. energie dne 28. 6. 2016
od 8:00 do 14:00 hod.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

12.00 – 17.00

V sobotu je otevřeno pouze informační centrum!
Nežádejte, prosím, pracovnici infocentra o půjčení knih!
Knihy můžete pouze vrátit!

Tříděný odpad

Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle;
Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu: 24. 6. 2016
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání.
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NA SLOVÍČKO O KLUBU DŮCHODCŮ NA HORNÍ BEČVĚ
tiskovou mluvčí KD, již třicet let pracuji v TJ Sokol Horní Bečva a jsem
členkou Sboru pro občanské záležitosti, mám dost aktivit a nemám tedy
čas se nudit.
Nyní bych vás poprosila o prezentaci klubu důchodců na HB.
Paní Jana Pospíšilová: Klub důchodců Horní Bečva je samosprávná,
dobrovolná, nepolitická a nezisková společnost, sdružující občany seniorského věku. Jsme v podstatě volné zájmové sdružení, bez právní
subjektivity, které nemá své IČO, účet v bance a nemá žádný majetek.
Scházíme se tedy s lidmi se stejnými zájmy ve svém volném čase a nemusí to být jen důchodci. Důchodcovský věk je již od 55 let, takže člověk
ještě nemusí být v penzi, aby se k nám přidal. Členskou základnu se nám
do dnešních dnů podařilo až zdvojnásobit.
Kolik let má váš nejmladší a kolik nejstarší člen?
Paní Marie Němcová: Náš nejmladší člen má 61 let a nejstarší členkou
je 91 letá Anastázie Mikudová, která s námi oslavila své narozeniny na
Kulturně – sportovním odpoledni, kde si zatancovala sólo.

V tomto čísle zpravodaje jsem si do rubriky na slovíčko pozvala hned
dvě dámy. Setkaly jsme se v hotelu Valaška a už když jsem přicházela,
bylo zcela zřejmé, že obě dámy jsou neustále aktivní a velmi energické, ostatně jako celý spolek, který si v tomto čísle představíme. Klobouk dolů, že i v důchodovém věku se najdou takto aktivní a zapálení
senioři, respektive v našem případě seniorky a většinu svého volného
času věnují druhým. Pojďme tedy společně nahlédnout na činnost dalšího spolku, či sdružení na Horní Bečvě, a sice Klub důchodců. Na jeho
prezentaci jsem vybrala dvě osoby a to nejpovolanější: předsedkyni
KD paní Ing. Janu Pospíšilovou, CSc. a tiskovou mluvčí KD paní Mgr. Marii Němcovou.
Dámy, nejprve bych vás poprosila, zda byste se mohly našim čtenářům představit?
Paní Jana Pospíšilová: Mé celoživotní zaměření je zcela technické. Narodila jsem se v Olomouci, dětský věk jsem prožila s rodiči v Přerově,
částečně pak na Horní Bečvě, kde jsem chodila nějaký čas i do základní
školy. Úplné středoškolské všeobecné vzdělání jsem v r. 1958 ukončila
maturitou na jedenáctiletce v Brně. Z kádrových důvodů jsem nedostala
doporučení ke studiu na vysokou školu a tak jsem nastoupila jako dělnice do skladu EJF. Po dvou letech jsem přestoupila do VÚP a pracovala
jako THP – v laboratoři. Zde jsem při zaměstnání vystudovala průmyslovou školu chemickou s maturitou. Mí rodiče však stále trvali na studiu
vysoké školy, ukončila jsem tedy práci a nastoupila pěti leté studium na
VŠCHT Praha, obor technologie paliv a vody. Hned po škole jsem nastoupila do chemických závodů Litvínov – Záluží, kde jsem pracovala
jako technolog technického rozvoje podniku. Provdala jsem se, mám
jednoho syna, dva vnuky a jednu vnučku. Po jedenácti letech v chemičce jsem se s rodinou přestěhovala zpět do Brna a pracovala ve VÚSH,
jako technolog výzkumného poloprovozu. Při tomto zaměstnání jsem
absolvovala vědeckou pětiletou výchovu na FAST VÚT Brno, zakončenou
obhajobou kandidátské práce v roce 1985. V roce 1991 jsem nastoupila
na místo tajemnice ÚMČ Brno – Komín, kde jsem pracovala až do důchodu. V roce 2004 jsem se trvale přestěhovala na Horní Bečvu do domu po
rodičích a věnovala se společenskému dění v regionu. Jsem předsedkyní
Klubu Důchodců na Horní Bečvě, důvěrnicí KS Rožnov pod Radhoštěm
úseku č. 26 a tajemnicí ZO ČZS na Horní Bečvě.
Paní Marie Němcová: Já jsem vystudovala gymnázium v Rožnově pod
Radhoštěm a poté jsem nastoupila na vysokou školu pedagogickou
v Ostravě. Po absolvování v roce 1976 jsem dva roky učila v nedalekých
Velkých Karlovicích a v roce 1978 jsem dostala místo zde, na ZŠ v Horní
Bečvě. Tady jsem zůstala až do svých 59 let, tedy do odchodu do důchodu. Celý život bydlím tady na Bečvě, postavili jsme si s manželem
dům v Mečůvce, mám dva syny, dvě vnučky a jednoho vnoučka. Měla
jsem trochu obavu, jak budu zvládat odchod do penze, ale protože jsem

Mám dojem, že jste jedno z nejaktivnějších sdružení na HB.
Kolik a jaké akce pořádáte?
Paní Jana Pospíšilová: Když to vezmeme podle kalendářního roku, tak
první akcí je výroční členská schůze, kde se sejde většina našich členů. Tady se řeší celý nadcházející rok, plán práce na rok příští a veškerá
činnost KD. Další akcí je jarní a podzimní sběr použitého ošacení, které
pořádáme pro Diakonii Broumov. Máme ověřeno, že tato organizace je
solidní a ošacení se tak dostane opravdu potřebným. Zájem veřejnosti
u této akce stoupá a my bychom touto cestou moc poděkovali občanům
za pomoc.
Paní Marie Němcová: Další naší pěknou akcí je Den matek, na které mají
vždy kulturní program děti z hornobečvanské MŠ. Více o této akci si můžete přečíst v tomto čísle zpravodaje.
Jinou květnovou akcí je Kulturně – sportovní odpoledne spojené se
smažením vaječiny. Letos byl již šestý ročník. Na této akci má značný podíl turistický oddíl KS Rožnov p. R.
Paní Jana Pospíšilová: Další naší sportovní akcí je Senior cup, kdy jsme
letos opět dostali pozvánku z kraje a jedná se o turnaj v petanque. Loni
tam bylo 28 družstev a my jsme se umístili uprostřed. Uvidíme, jak dopadneme v letošním roce. Soutěžní družstvo je sestaveno ze tří hráčů
a jednoho náhradníka.
Paní Marie Němcová: V červnu máme v plánu výlet na Lysou horu. Pozvánku si také můžete přečíst v tomto čísle. V druhém pololetí nás pak
čeká zájezd do Polska, Vánoční jarmark a Mikulášské posezení, kde
máme i tombolu, dáváme si drobné dárečky atd. Mnoho z nás se pak
účastní pobytových akcí KS Rožnov pod Radhoštěm. O všech akcích,
pak informujeme v místním zpravodaji.
Součástí KD je také turistický kroužek, jehož předsedkyní je paní Marta Svobodová. Scházíme se každý čtvrtek a vyrážíme většinou po přírodních krásách Horní Bečvy a jejího okolí. Velmi pěkný výšlap byl k pomníku
na Kladnaté, vždy s sebou neseme kytičku a svíčky, posedíme, zavzpomínáme a pokračujeme dál. Letošní rekord byl 27 turistů a navštívili
jsme lyžařský areál U Sachovy studánky. Túry se pohybují kolem 10 km,
někdy méně, někdy malinko více. Na závěr výšlapu si vždy sedneme
někde do restaurace na zasloužilou odměnu a zkrátka si užíváme naše
valašské kopečky. Letos máme za sebou již 16 túr. Každou sudou středu
chodíme plavat do Sport Art Centra na Prostřední Bečvu.
Zdá se vám, že zájem široké veřejnosti je dostatečný,
nebo byste přivítali větší účast?
Obě dámy: Tak určitě by nás potěšila větší účast a zájem veřejnosti.
Je něco, co byste chtěly v KD zlepšit? Co vám třeba schází?
Obě dámy: My bychom moc uvítaly nějakou veřejnou místnost, kde
bychom mohli dělat schůze. Například, v Rožnově mají seniorské centrum s promítací technikou, které využívá více spolků, a ve kterém se dají
uspořádat besedy, přednášky atd. Něco takového by bylo skvělé.
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POZVÁNKA

Lysá hora
– Kopřivnice (muzeum)

Jakou akci na HB máte vy samy rády, kterou třeba nevynecháte?
Paní Jana Pospíšilová: To je těžká otázka. V podstatě jsou to všechny
akce pořádané našim KD a KS v Rožnově p. R., na kterých se aktivně podílím.
Paní Marie Němcová: Já velice ráda chodím na fotbal, první půlka je
pro mě pracovní a na druhou se již dívám. Vše pak zaznamenávám do
kroniky TJ. O akcích píši do Jalovce, Valašského deníku, Zpravodaje a na
stránky naší obce. Navštěvuji starší občany při příležitosti jejich narozenin. Moc ráda chodím na naše turistické vycházky.
Jak se tedy podle vás žije důchodcům na HB?
Paní Jana Pospíšilová: Tak jako v celé republice, nemají mnoho peněz,
tak šetří a šetří. Kdyby byl člověk lépe finančně zajištěný, mohl by podnikat daleko víc aktivit upevňujících zdraví a dobrou náladu.
Paní Marie Němcová: Mně se tady žije dobře. Já jsem na Bečvě vyrostla
a pobývám-li někde v zahraničí, vždy se tady moc ráda vracím.
Pokud máte volnou chvilku, čemu jí rády věnujete?
Paní Jana Pospíšilová: Já rada chodím po pozemku u mého domu.
Ráno, když vstanu, tak to všecko za hodinu i více obejdu. Kromě toho je
tady výborný vzduch i voda, což se projevuje na preventivních prohlídkách u mé internistky.
Paní Marie Němcová: Já moc ráda vyrážím se psem do přírody, sbírám
borůvky, a jak už jsem řekla, v mém životě je důležitý sport, turistika
a plavání. Již mnoho let pořádám Velikonoční, Předpouťové a Vánoční
volejbalové turnaje v naší krásné hale. Pomáhám při organizaci Sportovního plesu, různých fotbalových turnajů a zúčastňuji se brigád. Chodím
velmi ráda po horách, Beskydy jsou krásné, a i když toho máme procho|TB|
zeno již hodně, pořád jsou nová místa, která neznám.

Úspěch našich
důchodců
Členové Klubu důchodců Horní Bečvy
se 26. května 2016 zúčastnili
turnaje v pétanque

- SeniorCup pořádaného Zlínským krajem
v Luhačovicích.
Ze 42 družstev se probojovali do čtvrtfinále
a skončili na krásném 6. místě.
Gratulujeme
a podrobnější informace
zveřejníme v příštím Zpravodaji.

Výbor Klubu důchodců
vás zve k výjezdu autobusem
na vrchol Lysé hory spojený s exkurzí
meteorologické stanice.
Po dvouhodinovém pobytu se vrátíme
zpět autobusem do Raškovic a po společném
obědě (69 Kč) budeme pokračovat
do Technického muzea Tatry Kopřivnice
(skupinové vstupné 60 Kč/osoba).

Odjezd:
čtvrtek 16. června 2016 v 7:00 hod.
od autobusové zastávky Valaška
Cena: 260 Kč/osoba
Registrace a zaplacení zájezdu
je v Květinářství u p. Františky Michlíkové
do 9. 6. 2016.
Odhlášení zájezdu je možné
týden před odjezdem, později si musíte
za sebe najít náhradu, jinak platba propadá.
Dokud zájezd nezaplatíte,
nejste přihlášeni.

Těšíme se na vaši účast
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Jak Hornobečvané investovali do vyzvednutí objeveného pokladu
V r. 1788 se ve Viganticích
objevil krejčí František Muraš
z Trojanovic a Michalu Mizerovi
vyprávěl, že podle spisu, který
dostal od jednoho soukeníka
z Vizovic, našel v úbočí Radhoště v potoku Škaredý „jedlu
o pěti vrchách a mezi těmi vrchy
zadělaný kotel s penězi“. Kotel
byl přikrytý třemi kamennými
břilami a na nich ležel spisek
popisující, že pod Pustevnami je jeden sklep a v něm pět
sudů se stříbrnými, dva sudy
se zlatými penězi a truhlice
plná drahého kamení. Ale že
ten poklad žádný nesmí vzít,
dokud nenasbírá almužny na
tři sta mší svatých, každá pak
ta mše má být za tři rýnské zpívaná. On Muraš sklep šťastně
našel, poklad viděl a nyní že
předně pro čest a chválu Boží
a potom pro užitek bližního
sbírá tu almužnu, aby poklad
mohl vyzvednout. Upisuje každého, kdo mu dá jeden groš, že
z toho pokladu potom dostane
jeden tisíc zlatých. Když se ho
pak mnozí ptali, mluví-li pravdu, tehdy klekl na kolena a přísahal ve jménu Nejsvětější Trojice, že tomu tak skutečně je.
A lidé mu začali skládat peníze.
Michal Mizera se svým otcem
mu dali 50 rýnských a stejnou
sumu Muraš získal dokonce od
tylovského mlynáře Josefa Solanského a jeho syna Jury. Na
Horní Bečvě Muraš přesvědčil trojici blízkých a společných sousedů: Ondřej Kubáň
(cca 1740-1817), půlpasekář
z čp. 3/4, mu vyplatil 18 rýnských, Jiří Malina Kneblovský (1767-1837),
tehdy tkadlec a čtvrtpasekář z čp. 105/233, 32 rýnských a kovář Jiří Kramoliš (1718-1803) z čp. 26/53,54,56 se svými syny Jiřím (1747-1809),
Josefem (1762-1818) a Ondřejem (1767-1805) mu svěřili závratnou sumu
200 rýnských. Peníze Muraš získal od různých lidí i z panství vsetínského,
hukvaldského a frýdeckého. Po nějakém čase se jeho věřitelé začali domáhat svých peněz nazpátek. Muraš některé z nich dovedl na Pustevny do
rozbořeného sklepa, kdysi užívaného poustevníky, a ukázal jim obrovský
hrnčený džbán plný stříbrných peněz. Přítomní svědci sepsali přísežný list
a položili ho na ten znovu ukrytý džbán. Ovšem příslušníci rodiny Kurečků
z Čeladné potom šli prozkoumat podzemí a našli džbán, který byl až po hrdlo zakopaný v zemi, a na něm i ten přísežný list. Zjistili ale, že džbán s úzkým hrdlem byl naplněný pískem a peníze byly pryč. Po čase, když zase jiní
na Muraše naléhali, vymyslil si toto: nadělal balíčky a ty zapečetil voskem
ukradnutou pečetí ve své obci. Rozdával je věřitelům jako závdavek z pokladu v neděli velikonoční a žádný se nesměl do nich podívat až na den
Nanebevstoupení Páně v kostele při veliké mši v čas pozdvihování. Měšťanu Lublinskému do Místku poslal jakousi zapečetěnou mosaznou truhlici.
Když pak všichni v určenou chvíli s velkou dychtivostí ty pakle otevřeli,

našli v nich své bohatství: sklenné a hrnčené střepy. Podle sepsaného rejstříku Muraš od lidí vymámil až 8 645 zlatých. Peníze všechny projedl, propil
a nakonec on, jeho žena a pět dětí zemřeli. Celý tento případ, do něhož byli
zapleteni jeho příbuzní z Čeladné, a proto s ním byl dobře obeznámen,
na přelomu let 1818-1819 podrobně zapsal učitel Jakub Matýsek z Juřinky u Meziříčí. Uvedl ho jako příklad zaznamenaných pověr a předsudků,
které po něm žádal hranický vzdělanec Gallaš pro jeho připravované dílo
o Valaších. Na adresu podvedených se Gallaš vyjádřil: „Tak to obyčejně bývá,
že chudobná sprostota, jíž trpká hněte psota, nejvíc o pokladech snívá“. A jaké
byly osudy tří zmíněných sousedů z Horní Bečvy a jejich synů? Bezpochyby peníze, o které přišli, museli vynahradit další tvrdou prací. Jiřího Malinu jsme přiblížili v souvislosti s jeho dochovaným náhrobkem. Kovář Jan
Kramoliš pocházel z Rožnova. Jeho pasekářská usedlost čp. 26 tehdy zaujímala svými pozemky po pravém břehu Bečvy od mostu u kostela až po
most při ústí Kobylského potoka do Bečvy celou nynější hustě zastavěnou
dolní část centra obce. Z toho je zřejmé, proč podle pověsti ještě v první
třetině 20. století bylo pro dolní most zažité označení „Kovářúch mostek“.
V r. 1781 Kramoliš své paseky, k nímž patřila i panská louka ve vrchu Kobylské, postoupil v hodnotě 29 rýnských synu Josefovi a ten v r. 1795 přijal do
užívání poloviny pasek bratra Ondřeje. Zároveň musel při pasekách držet
chalupu nejstaršího bratra Jiřího, postavenou naproti kostelu za Bečvou.
Po přečíslování domů původní Kramolišova usedlost nesla čp. 53, při ní
nová čp. 54 (stála na nynějším čp. 679) a chalupa Jiřího čp. 56. Mezi nimi při
cestě vrchnost zbudovala panský šenk s čp. 55 (později známý a vyhořelý
hostinec U Macečka, na místě nynějšího čp. 838). Starý kovář Jan Kramoliš
se v r. 1795 potřetí oženil a v jedenaosmdesáti letech byl otcem dvou dětí.
Ondřej Kramoliš (1767-1805) následoval otce v kovářském řemesle a spolu
s Jiřím Malinou Kneblovským byl kostelníkem při farním kostele na Horní
Bečvě. Zemřel nešťastnou náhodou při práci v lese. Jeho vdova Anna se
provdala za Josefa Kubáně a bydleli jako bezdětní na čp. 54. Jiří Kramoliš
(1747-1809) začínal řemeslnicky jako tkadlec a časem se vyprofiloval na
zámečnického mistra. Později po jeho smrti jeho chalupu čp. 56 koupil
Josef Malina, syn Jiřího Maliny Kneblovského. Manželka Kateřina (†1828)
půlpasekáře Josefa Kramoliše (1762-1818) z čp. 53 byla porodní babkou
a jejich nástupce na usedlosti a zeť Florián Ondryáš byl někdy od roku
1806 rovněž kostelníkem. A poslední z podvedených sousedů Ondřej
Kubáň (cca 1740-1817) býval na sklonku 18. století obecním úřadním při
purkmistrovi Martinu Petřekovi a jeho syn Jan Kubáň společně s Floriánem Ondryášem přijal službu kostelníka hornobečvanského kostela.
Karel J. Malina
Prameny: FIŠER, Z.: O pokladech a jejich hledání. Valašsko, 5, 2000/2, s. 12-15;
VAŠUT, R. J.: Genealogie našich předků. Ročenka 2009.
Soukromý tisk, Olomouc 2009;
Zemský archiv Opava: matriky a gruntovní knihy Horní Bečvy.

Centrum obce Horní Bečva s dřevěnými stavbami čp. 53-56 na pravém břehu Bečvy
na indikační skice Stabilního katastru z r. 1833. Moravský zemský archiv Brno.
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UDÁLO SE …

Co všechno se letos událo v naší mateřské škole?
Hned po nástupu Nového roku jezdili předškoláci na lyžařský výcvik do areálu u Sachovy studánky. Svěřeni do rukou dvou instruktorů udělali na svahu někteří první lyžařské krůčky, jiní zdokonalovali
své prozatímní zkušenosti.
Od ledna pak začal plavecký výcvik, který je pro děti velmi důležitý.
Jak říkávám: „Na lyže nebo brusle nikdo náhodou neupadne, ale do
vody ano a když si v ní umí poradit, může mu to zachránit i život“.
Jsme rádi, že je zvažován pro budoucí roky tento výcvik pro předškolní děti i jako povinný.
Uspořádali jsme Jarní úklid na naší zahradě, kdy nás mile překvapila účast mnoha rodičů. Ještě jednou díky všem. Doufám, že za rok se
sejdeme opět u závěrečného ohně s voňavými buřtíky.
S příchodem května nás vždy čeká největší sláva – besídka pro
maminky, resp. i Hornobečvanské babičky. Besídky se vydařily, dojetí
maminek nás potěšilo a pochvalné slovo si rozdělíme rovným dílem
mezi ty, které děti vedly a děti samotné, které tu radost maminkám
udělat chtěly. Vystoupení pro Klub důchodců proběhlo v restauraci
Staré časy a postaraly se o ně p. uč. Bolcková a Hrušková s mladšími
dětmi, byly opravdu kouzelné.
Už jsme stihli i výlet do ZOO Lešná, počasí docela vyšlo. Provětrali
jsme sice i pláštěnky, ale bylo to jen mrholeníčko. Tento náročný výlet zvládly všechny děti, včetně těch nejmenších. Bylo nás tolik, že
jsme málem nevešli do autobusu… ale hlavně, že jsme se také všichni vrátili… Někdo plný dojmů z pozorovaných zvířat, jiný zážitkem,
že kolem nás projel vlak nebo z chůze po „nebezpečném“ houpacím
mostu.

Do MŠ opět přijela divadla: v březnu s pohádkou Dlouhý, široký
a bystrozraký, v květnu pohádka Boty dělají kocoura. Také jsme si užili
tzv.sférické kino ve školní tělocvičně, kde nám byl promítnut pohádkově-naučný Život stromů.
S dětmi jsme navštívili knihovnu, abychom je a jejich rodiče více
motivovali ke čtení pohádek před spaním a nejen tehdy… Především naši chlapci jsou „koumáci“ a rádi prohlížejí různé encyklopedie
a my se společně s nimi snažíme nalézat odpovědi na jejich zvídavé
otázky.
Ve spolupráci se ZUŠ a panem Blinkou si naše děti užily malý hudební koncert. Žáčci prvního stupně, kteří ještě nedávno nazouvali
papučky ve školce, ukázali předškolákům, co už umí s dechovými
nástroji, flétnou, akordeonem a keyboardem.

Nezapomněli jsme „vynést Morenu“, abychom si pojistili odchod
studené zimy. Také jsme hledali Velikonoční poklad, zdobili vajíčka
a děti seznámili s dalšími jarními tradicemi.

Čekají nás oslavy dne dětí s karnevalem, výlet do skanzenu,
na přehradu, účast na Rožnovské olympiádě, rozloučení s předškoláky a jejich Poslední spaní v MŠ – tentokrát přes noc.
Při zápisu do ZŠ bylo přijato 15 dětí z naší MŠ, pro dvě děti rodiče
požádali o odklad školní docházky.
Při zápisu do MŠ podalo žádost 31 uchazečů, ale logicky máme jen
15 volných míst.
Nastalo tedy jednání o možnosti otevřít třetí třídu pro odmítnuté žadatele. Postupně jsme splnili požadavky KHS a až bude navýšení kapacity pro MŠ zapsáno do rejstříku škol a školských zařízení,
bude vyhlášen druhý zápis do MŠ, aby pro všechny zájemce byly
v září 2016 dveře MŠ otevřené. Čeká nás v této záležitosti sice ještě
spousta práce a starostí, ale jsme i za rodiče rádi za vstřícnost ze strany OÚ a ZŠ, která vede ke spokojenosti občanů, že bude o jejich děti
postaráno.
Také na podnět starostů byla poprvé projednána možnost střídavého provozu v době hlavních prázdnin. Do společného projektu se
zapojila Prostřední Bečva a Hutisko-Solanec, takže pracující rodiče
mohli své děti nahlásit i do školek v těchto obcích. Naše MŠ bude
v provozu od 18. 7.–25. 7. 2016.
Co jsme v MŠ stihli vylepšit v době prázdnin, Vám povíme na
Bolcková Radka
podzim.
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Zprávy z klubu důchodců

Výšlap na Kladnatou
Dne 5. května se vypravilo 9 členů turistického kroužku při Klubu
důchodců Horní Bečva na výlet k pomníku obětem 2. světové války na
Kladnaté. Letos to bylo u příležitosti 71. výročí ukončení této války. Tentokrát jsme vyjeli autobusem na Bečvici, vyšli na Radlické a dostali jsme
se k pomníku na Kladnaté, kde jsme si připomněli historické události.
17. listopadu 1944 byla na těchto místech zatčena Kamila Tkáčová, která
později zahynula ve vězení, byl tu i silný partyzánský odboj. K pomníku
jsme položili květiny a zapálili svíčky.
Turisté se vraceli zpět přes Kladnatou, Kudlačenu a Živnost k Valašce.
Výšlap se vydařil, přálo nám i počasí, byly krásné výhledy do okolí.

2. místo bowling

Text: Marie Němcová, Foto: Dana Křenková

Politické setkání ve Zlíně
Ve čtvrtek 28. dubna se 3 členky KD Horní Bečva (Jana Pospíšilová,
Dana Křenková a Marie Němcová) zúčastnily setkání „Na slovíčko s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a krajskou radní
pro sociální oblast Taťánou Valentovou Nersesjan“, které se uskutečnilo
v posluchárně budovy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jaká témata byla
předmětem setkání? – V kolika letech se bude odcházet do důchodu
a jak budou růst penze? – Jaké změny čekají sociální služby? – Co přinese
zákon o sociálním bydlení? – Jak se mění péče o ohrožené děti?
Setkání zahájil rektor Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha. První přednášela ministryně Michaela Marksová, hovořila o problematice důchodů
– jak zajistit spravedlivé důchody a rozumný věk odchodu do důchodu a přitom se řídit principy celospolečenské solidarity. Občané by měli
strávit čtvrtinu svého života ve starobním důchodu (podle ministryně by
měli odcházet do důchodu v 65 letech). V naší republice pobírá důchod
2,9 miliónu lidí. Hovořila i o sociálních službách a bydlení, o rodinné politice a službách pro rodinu.
Radní Taťána Valentová Nersesjan pohovořila o vizi Zlínského kraje
v sociálních službách do roku 2020. Do diskuze se zapojilo mnoho přítomných, na dotazy odpovídaly obě političky.
Setkání bylo velmi zajímavé a přínosné pro seniory. V budoucnu se
budeme těšit na další podobné akce, které bude pro kluby důchodců
pořádat krajská radní pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan.
Marie Němcová

2. místo petangue

Kulturně – sportovní odpoledne seniorů
Klub důchodců Horní Bečva ve spolupráci s Klubem seniorů v Rožnově p/R. uspořádal kulturně – sportovní odpoledne spojené se smažením
vaječiny. Setkání se uskutečnilo v Retasu 17. května. Všechny přítomné
přivítala předsedkyně KD Horní Bečva Jana Pospíšilová, která seznámila seniory s programem. K tanci a poslechu zahrála Jana Vařejčková.
Po občerstvení – vaječina a výborné vdolečky (upekla je D. Třeštíková),
následovala sportovní klání v bowlingu a petanque. V obou sportech
1. místo obsadili senioři z Rožnova p/R. a na 2. místě skončila Horní Bečva.
Po vyhlášení výsledků soutěží jsme poblahopřáli nejstarší účastnici setkání Anastázii Mikudové, která si s chutí v 91 letech zatancovala sólo.
Sál Retasa byl skoro plný, kulturně – sportovní odpoledne se velmi vydařilo, všichni byli určitě spokojeni s pohoštěním a programem. Běčvanští i rožnovští senioři děkují všem organizátorům a budou se těšit na setkání opět za rok.
Text: Marie Němcová, Foto: Dana Křenková
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NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

O svatojánskej noci na Radhošti
Den matek
V pátek 6. května odpoledne se začal plnit velký sál restaurace Staré
časy v Horní Bečvě členy Klubu důchodců, kteří se zde sešli u příležitosti
oslav Dne matek. Předsedkyně KD Jana Pospíšilová všechny přítomné
seznámila s programem oslav, které byly zahájeny velmi pěkným vystoupením malých dětí z hornobečvanské mateřské školy pod vedením
paní učitelky Radky Bolckové. Děti předvedly pásmo říkanek, básniček, písniček a tanečků svým babičkám i prababičkám k jejich svátku.
Místostarosta Horní Bečvy Josef Blinka pohovořil o historii tohoto svátku. Setkání byli přítomni i členové České strany sociálně demokratické:
Taťána Valentová Nersesjan, Josef Valenta, Marcela Janotová, Petr Janota a Lubomír Vaculín (starosta Zubří). V diskuzi vystoupil Petr Janota
– ředitel Zdravotní záchranné služby Zlínského kraje. Tato záchranka
ošetří ročně 50 000 pacientů, jedna nová sanitka stojí 3 milióny korun.
Je možné si domluvit i exkurzi do této Zdravotní záchranné služby, což
bychom chtěli uskutečnit. Radní Zlínského kraje Taťána Valentová Nersesjan pohovořila o sociální politice našeho kraje. Starosta Zubří Lubomír
Vaculín poblahopřál za sebe i za ČSSD všem ke Dni matek. Tato stran
věnovala každé ženě krásnou oranžovou růži. Předsedkyně KD Jana Pospíšilová informovala přítomné o dalších akcích klubu (vaječina v Retasu, výlet na Lysou horu a do muzea v Kopřivnici). Potom následovalo
chutné občerstvení, u kávy a dezertu si ještě přítomní popovídali a slíbili
si, že se opět sejdou na podobných vydařených akcích Klubu důchodců
Horní Bečva.
Marie Němcová

POZVÁNKA

Pozvánka na sraz spolužáků
z Horní a Prostřední Bečvy ročníku 1945
Sraz se koná
v sobotu 4. června 2016 od 15.00 hodin
v Motorestu Bečvan.
Těší se na Vás Metoděj Ondruch

Jednúc žila tu v kopcoch jedna hospodyňa. Od jakživa sa
o ní povídalo, že je čarodějnica a že v noci Sv. Jána létá na
Radhošť na čarodějnický bál. Aj jeden pacholek co u ní slúžil
o tem cosi slyšel a tož, že na tu věc příde.
Byl svatojánský večer, a on ulehl aj s ostatníma do loža, jako
by sa nic nedělo. Edemže on ten svůj spánek edem předstíral. Hospodyňa sa sicej šla přesvědčit a všecky polechtala na
nožišsku, ale náš Jurka jak by nic. Dyž odešla, podařilo sa mu
z húry uviděť, jak bere do ruk metlu a matle ho jakúsi masťú,
kterú měla schovánú za komínem. Potem na něho obkročmo
sedla a zahuhlala: „Fúk oknem ponad všecko stromoví a trní,
až to tak brní!“ a v tu ránu vyletěla okénkem ven.
Jurka hybko slezl z húry zebral druhú metlu, namazal tým
smradlavým gyzdem a zamumlal: „Fúk oknem přes všecko trní,
až to brní!“
Trúba, zle si to zapamatoval a tož ho ta metla smýkala
všeckým trním, ostružiním až ho celého dodrápaného donesla na vrchol Radhošťa. Tudy opravdu kolem ohňa tančily
čarodějnice a edem jak ho zmerčily, už byly v něm. A byly by
ho zadusily a rozdrápaly, nebyť jeho hospodyně, která Jurku
poznala a tož ostatní poprosila, aby ho nechaly. Musel však
odpřísáhnúť, že nigde o tem co tu viděl, nepromluví.
Pacholek byl sotva rád, že ho nechaly a že sa z totej patálie
tak lacino vyplantal. U téj hospodyně však nezostal a radši sa
bral daleko,, do jjiného kraja.
j
||TB||
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Macurův memoriál
Psaly se poslední dny války. Pan Macura, který se dozvěděl o možném
hrozícím nebezpečí, běžel z Martiňáku, přes Lopůnku až do centra Horní Bečvy, upozornit tajemníka obce, že se je chystá zatknout gestapo.
Jakmile doběhl, v tu samou chvíli přijelo i německé auto. Gestapo pak
všechny z úřadu, včetně pana Macury a celé jeho rodiny pochytali a popravili. Jeho odvaha i přesto zasluhuje pozornost. Té se mu již dlouhou
dobu dostává v podobě přespolního běhu, který je nazván Macurův memoriál a většinou se běží 4. května, kdy byla obec Horní Bečva osvobozena. I letos tedy čtvrtý květen nebyl výjimkou a na Horní Bečvě proběhl tradiční běžecký závod, Macurův memoriál, který pořádala Základní
škola Horní Bečva, Obec Horní Bečva a TJ Sokol Horní Bečva. Letos nám
dělalo velké problémy počasí. Určitě nejen já, ale i ostatní pořadatelé, závodníci, ale i rodiče trnuli hrůzou, jestli se závod vydaří nebo ne. Předpověď totiž nebyla moc optimistická. Ale jak všichni dobře víme, vyšlo to.
Letošní ročník se z technických důvodů běžel jiným směrem, než bylo
obvyklé. Využili jsme krásnou trať z Kobylské směrem ke škole. Trať byla
členitá, krizové místo bylo u schodů a úsek kolem hlavní cesty. Ale díky
dobře zvládnuté organizátorské práci vše proběhlo bezpečně. Letošního
závodu se zúčastnilo 120 dětí a 7 dospělých. Jako obvykle za námi přijeli
i kamarádi ze Základní školy Prostřední Bečva. Těch se letos zúčastnilo
celkem 20 v kategoriích od 1. až do 5. třídy. Dospělí startovali z Martiňáku a jejich trať vedla ke škole. Nejlepší závodník to stihl za neuvěřitelných čtrnáct minut. Jsem rád, že letos běželo tolik dospělých a doufám,
že jich příští rok ještě přibude. Příkladem jim určitě může být pan starosta Rudolf Bernát, který také okusil tuto trať.
Po vydechnutí a občerstvení závodníků proběhlo vyhlášení nejlepších
běžců. Při vyhlašování panovala skvělá atmosféra. Chtěl bych moc poděkovat sponzorům (ZŠ Horní Bečva, Obec Horní Bečva, TJ Sokol Horní
Bečva a Hasiči Horní Bečva) za poskytnuté ceny pro závodníky. Na závěr
jsme si všichni hromadně zakřičeli a rozešli se s dobrým pocitem a odhodláním zúčastnit se příštího ročníku.
Mgr. Zbyněk Kocurek

Kategorie 5.–6. třada: 1. Podešvová Zuzana, 2. Závorková Veronika, 3. Mikudová Michaela
1. Kubáň Pavel, 2. Vala Emanuel, 3. Pšenica David

Kategorie 7.–8. třída: 1. Barabášová Tereza, 2. Žitníková Radka, 3. Mikudová Aneta
1. Janík Petr, 2. Křenek David, 3. Bouchal Patrik

Kategorie 1.–2. třída: 1. Závorková Anička, 2. Fiurášková Vendula PB, 3. Žitníková Radka PB
1. Malina Martin, 2. Macura Lukáš PB, 3. Závorka Jindra

Kategorie 9. třída: 1. Kubáňová Karolína, 2. Halamíčková Adéla, 3. Kretková Radka
1. Fojtášek Michal, 2. Vaněk Lukáš, 3. Kubáň Jan

Kategorie 3.–4. třída : 1. Valová Vanessa, 2. Mazurková Viktorie, 3. Kačmaríková Barbora
1. Barabáš Patrik, 2. Lejska Adam, 3. Holzer Pavel

Dospělí: 1. Podešvová Barbora, 2. Miranová Petra, 3. Dorňáková Vladimíra
1. Ondruch Stanislav, 2. Mikuda Libor, 3. Bernát Rudolf, Blažek Pavel
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Memoriál Cyrila Macha
Dne 29. května 2016 jsme byli pozváni na Memoriál Cyrila Macha, který se tradičně koná na Základní škole v Hutisku-Solanci. Jedná se o atletické závody. Jsem moc rád, že se těchto závodů můžeme zúčastnit,
protože žáci mají možnost vyzkoušet si disciplíny, pro které nemáme
podmínky a ukázat, jak dobří jsou v disciplínách, které v tělocviku trénujeme. Na závody byly pozvány školy z Velkých Karlovic, Valašské Bystřice,
Horní Bečvy a domácí Hutisko-Solanec. Vzhledem k tomu, že se nám sešlo několik akcí najednou (některé děti jely na závody, jiné na soustředění) a nemohl jsem vzít některé potencionální medailisty, myslím si,

že jsme byli velmi úspěšní. Dovezli jsme celkem 8 medailí. Závodilo se
ve skoku dalekém, ve kterém skončil Pavel Růčka na krásném 2. místě,
v mladší kategorii, v téže disciplíně byl druhý i Adam Křenek. Jakub Bil
získal stříbro ve vytrvalostním závodě na 1500 metrů, Tyson Radmil získal bronz ve vrhu koulí. Měli jsme i dva atlety, kteří získali po dvou medailích. Karolína Kubáňová získala stříbro ve vytrvalosti a bronz ve vrhu
koulí, David Křenek byl třetí ve vytrvalosti i v hodu míčkem.
Chtěl bych poděkovat žákům za bojovnost a samozřejmě pořadatelům za krásně zorganizované atletické závody.
Mgr. Zbyněk Kocurek

POZVÁNKA

PRO ZÁJEMCE O VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Rádi kreslíte nebo se to chcete naučit?
Pokud rádi kreslíte nebo se to chcete naučit nebo jen si to zkusit, přijďte za námi do knihovny.
Od září bychom rádi pořádali kurs kreslení, malování a grafiky v dosud nevyužitých prostorách knihovny.
Kurs povede paní Jindřiška Růžičková, která pomůže a poradí i těm,
kteří se teprve chystají s malováním začít.
Pokud tedy máte zájem, hlaste se, potřebujeme vědět, kolik nás asi bude, abychom prostory dobře využili.

Kontakt do knihovny: Tel. 571 645 249, email knihovna.becva@seznam.cz
Těšíme se na vás :-)
Marcela Školová, knihovnice

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Pozvánka
na koncerty
Peveckého sdružení
moravských ucitelu
Sobota 18. června 2016 v 19,30 hodin
Valašské Meziříčí,
koncertní sál zámku Žerotínů
Neděle 19. června 2016 v 15,00 hodin
Kelč, kostel sv. Petra a Pavla

Společnost POOL servis, a.s., 756 55 Dolní Bečva 617
průmyslová, zábavní a loterijní technika

Hledá vhodné kandidáty na pozice:
■ Hlavní účetní
■ Servisní elektromechanik
■ Pracovník v dřevovýrobě
■ Zedník
Nabízíme:
• práce na HPP ve stabilní společnosti
• možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst
• odpovídající mzdové ohodnocení
• bonusy podle výsledku práce

Písemné nabídky se strukturovaným
životopisem zasílejte na email:
musilova.h@nerotrade.cz,
nebo volejte na tel : + 420 725 571 006
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NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

INZERCE

Firma Rudolf Jurajda – ROLF
hledá

TRUBKOVÉ LEŠENÍ

svářeče metodou Tig

Doprava - Montáž - Demontáž

Požadujeme praxi v oboru svařování nerezové oceli způsobem TIG. Znalost čtení výkresové dokumentace a následné zvládnutí výroby dle zadané dokumentace, manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost,
flexibilita, obětavost, profesionální konstruktivní přístup
k práci. Dobrý zdravotní stav. Úřední svářečské zkoušky
nejsou podmínkou.

Nájem 4 týdny, cena dohodou,
5 a 6 týden nájem zdarma.
Konzultace a nacenění zdarma.

Náplň práce:
Svařování nerezových a ocelových nádob, potrubí,
nosných konstrukcí, různých svařenců apd.

Kontakt: 777 261 833

Pracovní a platební podmínky:
Měsíční mzda = 28 000 - 30 000 Kč
Provoz jednosměnný = ranní směna. Práce celoročně
v teplém a čistém prostředí. Možnost profesního a platového růstu. Práce v mladém kolektivu. Nabízíme příspěvek
na stravování. Nadstandardní bonusové příplatky a další
zaměstnanecké výhody. Pro uchazeče mimo region, možnost ubytování zdarma v příjemném prostředí rodinného
domu s velkou zahradou.

soustružníka, obráběče kovů
Požadujeme praxi v oboru obrábění nerezových i běžných
konstrukčních oceli. Znalost čtení výkresové dokumentace a následné zvládnutí výroby dle zadané dokumentace,
manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, obětavost, profesionální konstruktivní
přístup k práci. Dobrý zdravotní stav.
Náplň práce:
Příprava a soustružení potrubních dílů,
závity nátrubků apod.
Pracovní a platební podmínky:
Měsíční mzda = 25 000 - 28 000 Kč
Provoz jednosměnný = ranní směna. Práce celoročně
v teplém a čistém prostředí. Možnost profesního a platového růstu. Práce v mladém kolektivu. Nabízíme příspěvek
na stravování. Nadstandardní bonusové příplatky a další
zaměstnanecké výhody. Pro uchazeče mimo region, možnost ubytování zdarma v příjemném prostředí rodinného
domu s velkou zahradou.

Životopisy zasílejte na email:
rolf@rolf.cz,
případně volejte telefon:
571 643 323, 602 740 555

PŮJČOVNA
ZAHRADNÍ TECHNIKY
Štípačka dřeva Scheppach HL 1500
Benzínový zahradní drtič PROMA MZD-13/2

tel.: +042 737 579 378
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POZVÁNKY

POZVÁNKA DO SOUTĚŽE

Kvetoucí Horní Bečva – 1. ročník
Tuto soutěž vyhlašuje Obecní úřad
a Klub důchodců a zahrádkářů Horní Bečvy.
Téma soutěže je:
„Nejhezčí pohled do mé zahrádky“,
který si majitel určí sám.
Kritéria hodnocení:
celkový vzhled zahrádky a její sladění s domem.
Hodnotící komise:
Bohumír Vaníček a zástupci výše uvedených organizací
zhotoví fotografii dle výběru majitele.
Hodnocení bude probíhat od 15. 7. do 15. 8. 2016,
termín odevzdání přihlášek je do 30. 6. 2016.
Schránka, do které odevzdáte přihlášku,
bude umístěna ve vestibulu OÚ.
Přihlášky budou k dispozici u schránky. Tři vítězové
obdrží ceny, které budou předány do 30. 9. 2016.
Neváhejte a přihlaste se do soutěže.
Ať vzkvétá Horní Bečva.

PŘEDPOUŤOVÝ
VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Přijďte si zahrát volejbal
do haly Základní školy v Horní Bečvě
týden před poutí v pátek 17. června 2016.
Sejdeme se ve 14,30
na Předpouťovém volejbalovém turnaji
smíšených družstev.
V týmu musí hrát 3 ženy a 3 muži.
Turnaj je tentokrát jen pro Bečvany.
Přihlášky zasílejte nejraději ihned,
nebo nejpozději do 11. června 2016 na e-mail:
nemcova.marie@seznam.cz
Těšíme se na vás

MEZINÁRODNÍ DEN JÓGY
2. ročník
Jóga v denním životě Ostrava, o. s. vás zve na oslavu
2. ročníku Mezinárodního dne jógy

v úterý 21. června 2016 od 16.00 hodin.
Společně si zacvičíme v malé tělocvičně ZŠ TGM.
Po cvičení proběhne beseda s malým občerstvením
a povídáním o Khumbaméle (pobytu v Indii).

Takto oslavíme zároveň 10. ročník
cvičení jógy na Horní Bečvě.
Cvičení i občerstvení je zdarma.
Na vaši účast se těší cvičitelé Anna Valová,
Karel Ondruch
a účastníci kurzu jógy na Horní Bečvě.
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